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Namens CSC is Rutger Schuijffel (45) als project-
manager nauw betrokken bij de planvorming 
en de uitvoering, samen met stadionmanager 
Theo van Benthum (62). Beiden zijn opgegroeid 
in de buurt van het stadion en bezochten al van 
jongs af aan de wedstrijden van hun favoriete 
club. Schuijffel: ‘Het is echt een jongensdroom 
dat ik hier nu iets moois mag neerzetten.’
Na het doorzakken van de tribune tijdens het 
afgelopen voetbalseizoen, waren er geluiden te 
horen om het hele stadion maar af te breken en 
elders een nieuw complex te bouwen. Zover is 
het tot opluchting van beide heren nooit geko-
men. Van Benthum: ‘Het Goffertstadion en deze 
plek zijn één. Het is de identiteit van de club.’ 
Schuijffel bevestigt dit: ‘Deze locatie heeft echt 
een enorme uitstraling.’

Ideaalplaatje
De stadionmanager legt uit dat NEC altijd al de 
wens had om de kwaliteit van de sportaccom-
modatie te verbeteren. Dit jaar vielen allerlei 
zaken samen, waardoor deze wens in vervul-
ling ging. De promotie naar de eredivisie in het 

seizoen 2020/2021 heeft daar uiteraard ook 
aan bijgedragen. De bestuurlijke organisatie 
veranderde met de komst van technisch direc-
teur Ted van Leeuwen en er kwamen middelen 
beschikbaar, mede dankzij geldschieters als 
Marcel Boekhoorn. ‘Mijn ideaalplaatje was altijd 
dat het kunstgras voor de voetbalacademie en 
de amateurs bij elkaar lag en dat de faciliteiten 
voor het eerste elftal ook één geheel vormden’, 
zegt Van Benthum.
CSC Sport en NEC hebben al langere tijd een 
zakelijke relatie, sinds de aanleg van de eer-
ste kunstgrasvelden op trainingscomplex De 
Eendracht in 2008. Van Benthum en Schuijffel 
kennen elkaar ook al lang, uit het Nijmeegse 
voetbalwereldje waar Schuijffel thans trainer 
is van Roda’28. Schuijffel werd gevraagd een 
berekening te maken op de achterkant van het 
spreekwoordelijke sigarendoosje; de droom 
over een betere accommodatie bleek omgezet 
te kunnen worden in de daadwerkelijke realisa-
tie. Van Benthum: ‘Ook Boekhoorn vindt goede 
faciliteiten belangrijk. Zo is het balletje gaan 
rollen.’

Komend seizoen speelt NEC op een gloednieuw 

hoofdveld. Ook de trainingen zullen worden 

afgewerkt op een nieuw veld, dat identiek is 

aan het stadionveld. Een ideale combinatie, die 

te danken is aan een grondige renovatie van 

zowel het stadionveld als het hele trainings-

complex. Hoofdaannemer van deze grote klus 

is CSC Sport.
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‘Voetballers moeten een 
perfecte werkvloer hebben’

Rutger Schuijffel en Theo van Benthum in het stadion van NEC

Grondige renovatie hoofdveld en trainingscomplex NEC
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Het geld voor de renovatie van het hoofdveld 
is deels afkomstig uit het zogenoemde solida-
riteitsfonds. Nederlandse voetbalclubs die op 
Europees niveau spelen, stoppen hierin een 
deel van de opbrengsten van hun Europese 
prijzengeld. Andere clubs kunnen het geld 
gebruiken om hun natuurgrasvelden te verbe-
teren. NEC hengelde op die manier enkele ton-
nen binnen voor het 1,5 tot 2 miljoen kostende 
renovatieproject.

Zo’n groot project vergt natuurlijk een zorg-
vuldige en strakke planning. Er moest zo snel 
mogelijk gestart worden en de velden moeten 
uiteraard weer gebruikt kunnen worden als 
het nieuwe voetbalseizoen begint. Schuijffel: 
‘Als CSC Sport hebben wij veel ervaring met de 
renovatie van voetbalvelden, maar een goede 
voorbereiding en planning blijven essentieel.’ 
Het eerste elftal speelde op zondag 15 mei de 

laatste wedstrijd en bij winst zouden er nog 
play-offwedstrijden volgen. NEC verloor en dus 
wist Schuijffel die zondag pas om 16.15 uur 
dat hij de volgende dag aan de slag kon met 
het hoofdveld. Bij winst van NEC had hij echter 
moeten terugvallen op plan B. ‘Je hebt dan niet 
veel tijd, maar gelukkig is het allemaal gelukt’, 
zo blikt hij terug op de start van de werkzaam-
heden aan het stadionveld. Dat is begin juni 
opgeleverd en zal in het tweede weekend van 
augustus voor het eerst bespeeld worden.

‘Voortgezet hergebruik’
De renovatie van het trainingscomplex was al in 
april van start gegaan met de aanpak van veld 
4. De twee geweven kunstgrasvelden lagen er 
inmiddels alweer zes jaar; vanwege de zware 
belasting die je hebt bij een profclub waren ze 
toe aan vervanging. Ze worden vervangen door 
twee nieuwe geweven velden met TPE-infill. De 
nog bruikbare delen van de oude matten van 
veld 1 en 3 worden gebruikt om het al meer 
dan twintig jaar oude ‘schoolveld’ te voorzien 

VOETBAL
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‘CSC Sport heeft 
veel ervaring met 
de renovatie van 
voetbalvelden, 
maar een goede 
voorbereiding en 
planning blijven 
essentieel’

Machines van Grassmaster injecteren de kunstgrasvezels 18 centimeter in de bodem.Materiaal ligt te wachten op hergebruik.
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van een nieuwe toplaag. Het ‘voortgezet her-
gebruik’, zoals Schuijffel dit noemt, gold ook 
voor de sporttechnische onderlaag van de oude 
matten, die op veld 2 en 3 gewoon kon blijven 
liggen, en voor de oude infill. ‘Wij vragen ons bij 
elke renovatie af wat er herbruikbaar is. Dat is 
natuurlijk veel beter dan alles weg te halen en 
te vervangen door nieuwe materialen, zoals in 
het verleden vaak gebeurde.’ Bij dit alles moet 
zorgvuldig gewerkt worden, weet Schuijffel 
inmiddels uit ervaring. ‘De manier waarop je de 
oude matten opneemt, bepaalt uiteindelijk de 
kwaliteit van het terugleggen.’

Hybrideveld
Deze aanpak bespaart niet alleen geld, maar 
scheelt ook in de belasting van het milieu. Nu 
toch alles op de schop is gegaan, wordt ook 
de verlichting aangepakt en vervangen door 
ledlampen. Ook het hele beregeningssysteem 
is vervangen. Het trainingsveld van de selectie 
is een hybrideveld geworden, net als het stadi-
onveld. Dat is een combinatie van kunstgras en 
natuurgras. Het kunstgrasgedeelte zorgt ervoor 
dat de mat steviger wordt. Dit is zowel op het 
stadionveld als het eerste trainingsveld aange-
bracht met speciale machines van Grassmaster. 
Deze machines injecteren de kunstgrasvezel 18 
centimeter in de grond. Van Benthum is blij met 
de hybridematten: ‘Het stadionveld was altijd 
wel goed, maar het is nu nog bedrijfszekerder 

en bovendien zal de speelschade na een wed-
strijd minder zijn. Ook de belastbaarheid van 
het nieuwe trainingsveld is nu veel beter.’

Loopheuvel
Naast het voetbaltrainingsveld voor de selectie 
ligt nog een trainingsveld met natuurgras. In de 

ruimte tussen beide velden in komt een circuit 
met allerlei oefenmaterialen en een loopheuvel. 
Schuijffel: ‘Het ziet er straks mooi en strak uit en 
het straalt ook rust uit, een prachtige plek om 
te trainen.’ Als alles af is, beschikt NEC over faci-
liteiten die passen bij het spelen op eredivisie-
niveau. Van Benthum blikt alweer vooruit: ‘Het 
is een mooie stap. Over een paar jaar willen we 
nog een stap zetten; we willen de tribunes dan 
doortrekken tot aan het hoofdveld, met toe-
gangstrappen aan de achterkant, en we willen 
het hoofdgebouw aanpakken.’ Eerst is het zaak 
voor NEC om een stabiele positie te veroveren 
op het hoogste niveau in Nederland. ‘Bij geluk 
speel je mee om Europees voetbal; bij pech 
moet je strijden tegen degradatie’, aldus de 
Nijmeegse voetbalvrienden. Aan de faciliteiten 
zal het in elk geval niet liggen.
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